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1. Tapahtuman kuvaus
Erämelonta‐Jotos 2020 ‐tapahtuma toteutetaan Mäntyharjun kirkonkylän ja Kouvolan Hillosensalmen välisellä alueella
elokuun 22. ja 23. päivänä syksyllä 2020. Mukaan odotetaan noin 60 osallistujaa eli noin 30 kahden hengen muodostamaa
partiota. Tapahtuman järjestää Suomi Meloo ry.
Erämelonta‐Jotos 2020 on kaksipäiväinen kilpailuhenkinen liikuntatapahtuma, jossa partiot testaavat tietojaan ja taitojaan
monipuolisilla tehtävärasteilla. Liikkuminen rastilta toiselle tapahtuu meloen.
Tapahtumaa edeltävä tiedotus ja viestintä on keskitetty tapahtuman nettisivustoille osoitteeseen www.eramelonta.fi.
Sivustoilla on informaatiota osallistujille, organisaatiolle, viranomaisille sekä muille sidosryhmille. Informaatio on pääasiassa
tapahtuman markkinointiin sekä tapahtuman järjestelyihin kuten aikataulutukseen ja osallistujan ohjeistamiseen liittyvää
materiaalia.
Lisätietoja tapahtumasta antavat Suomi Meloo ry:n toiminnanjohtaja Kari Hellström (puh. 040 770 3658) ja Suomi Meloo
ry:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Nuutinen (puh. 040 739 5550).

2. Tapahtuman turvallisuusjärjestelyjen yleiskuvaus
Tapahtuman johtaja:

Kari Hellström

040 770 3658

Turvapäällikkö:

Antti Halkosaari

050 373 2384

Kullakin itsenäisesti liikkuvalla partiolla on oikeus pitää mukanaan toimivaa matkapuhelinta. Lisäksi jokainen osallistuva
partio on velvoitettu pitämään mukanaan ensiapupakkausta. Kullakin partiolla on kartta suunnistamista ja oman sijainnin
paikantamista varten.
Vesillä partioi turvavene. Miehistö muodostuu vesipelastustaitoisista henkilöistä. Turvavene on varusteltu erilaisista
ongelmatilanteista selviytymistä varten.

3. Suorituspaikat
Tapahtuma käynnistyy lauantaina 22.8.2020 klo 09:00 Mäntyharjun Asemamakasiinin rannasta ja päättyy sunnuntaina
23.8.2020 klo 14:00 Orilammen Majan ja Lomakeskuksen rantaan. Osallistujat yöpyvät Linkkumyllyn alueella. Osa
partioista aloittaa melonnan Miekankoskelta. Edellä mainittujen paikkojen sijaintitiedot alla.
Mäntyharjun Asemamakasiini
Miekankoski
Linkkumylly
Orilammen Maja ja Lomakeskus

Asematie 10, 52700 Mäntyharju
Miekankoskentie 942, 52700 Mäntyharju
Mouhuntie 647, 52700 Mäntyharju
Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi

4. Vastuut ja velvollisuudet
Jokainen osallistuja on velvollinen noudattamaan tapahtumajärjestäjän ennakkoon toimittamia (erityisesti ennakko‐
ohjetta sekä kilpailuohjetta) sekä tapahtuman aikana antamia ohjeita. Osallistujat vastaavat liikkumisestaan,
majoituksestaan, henkilökohtaisesta huollostaan ja varusteidensa asianmukaisuudesta. Melojien vastuulla on noudattaa
Suomen Melonta‐ ja Soutuliiton melonnan turvallisuusohjetta (huom! kaluston ja varusteiden osalta tarkennuksia
ennakko‐ohjeessa).
Tapahtumaorganisaation jäsenet sekä kaikki osallistujat ovat velvollisia puuttumaan tapahtuman yhteydessä
havaitsemiinsa epäkohtiin tai mahdollisiin vaaran aiheuttajiin.
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5. Riskienhallinta
5.1 Osallistujien määrä
Osallistujien määrä on noin 60. Osallistujat liikkuvat 2 hengen muodostamissa partioissa itsenäisesti suunnistaen
osoitettujen rastien välillä.

5.2 Toimintaan liittyvät rajoitukset
Säätilaa (ennusteita) seurataan jatkuvasti. Ennuste kullekin päivälle kerrotaan sekä lauantain että sunnuntain
lähtöpaikalla. Vaaraa aiheuttavan sään (voimakas tuuli, ukkonen) tapauksessa partiot ovat velvollisia itsenäisesti
hakeutumaan suojaan lähimpään rantaan ja odottamaan olosuhteiden parantumista.
Osallistujien ikää tai kuntoa ei ole rajoitettu. Päihtyneenä tapahtumaan ei saa osallistua.

5.3 Etukäteisohjeet osallistujille
Osallistujat saavat etukäteisohjeita tapahtuman Internet‐sivujen kautta. Osallistuja on kehotettu (suositeltu) etukäteen
lataamaan puhelimeensa 112‐sovellus.

5.4 Käytettävät varusteet ja välineet sekä kokemusvaatimus
Jotokseen voi osallistua kaksikkokajakilla, yksikkökajakilla, avokanootilla tai SUP‐laudalla.
Pakolliset henkilö‐ ja partiokohtaiset varusteet on määritetty ennakko‐ohjeen kohdissa 3.1 ja 3.2.
Osallistujien tulee hallita melonnan perustaidot.

5.5 Paloturvallisuus
Tulenteko muualle kuin järjestäjien osoittamiin paikkoihin on kielletty (muissa kuin hätätilanteissa). Yörastin yhteyteen
pyritään järjestämään nuotiopaikka, mikäli olosuhteet sen sallivat. Retkikeittimen käyttö on sallittua.

5.6 Ensiapuvalmius
Kukin partio on velvollinen kuljettamaan mukanaan ensiapuvälineitä ja toimimaan ensiapua edellyttävissä tilanteissa
parhaan kykynsä mukaisesti, kuitenkin omaa turvallisuuttaan vaarantamatta. Vakavissa hätätilanteissa tulee aina ottaa
yhteyttä hätänumeroon (112). Kun tilanne sen sallii, vakavista hätätilanteista tulisi ilmoittaa myös tapahtuman johtajalle
tai turvapäällikölle (yhteystiedot kohdassa 1).
Tapahtumajärjestäjä huolehtii ensiapuvälineitä lähtöpaikalle, yörastille sekä maalipaikalle. Myös turvaveneessä on
ensiapuvälineet.

5.7 Vakuutusturva
Tapahtuman järjestäjällä on vastuuvakuutus Suomen Latu ry:n kautta vakuutusyhtiö OP Vakuutus Oy:ssä.
Tapahtuman osallistujat on vakuutettu tapaturmien varalta. Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten tapaturmavakuutuksen
nro on 16‐458‐299‐8 (OP Vakuutus Oy).

5.8 Luvat ja ilmoitukset viranomaisille
Maankäyttöoikeudesta on sovittu tapauskohtaisesti. Turvallisuus‐ ja pelastussuunnitelma on toimitettu tapahtuma‐
alueen pelastusviranomaiselle elokuun 2020 aikana. Poliisille tehdään ilmoitus, mikäli tapahtuma vaatii poikkeuksellisia
liikennejärjestelyjä tai siihen liittyy iso yksittäinen yleisötilaisuus. Lähtökohtaisesti tähän ei ole tarvetta.
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6. Turvallisuus‐ ja pelastusohjeet
6.1 Toimintaohje ensiapua edellyttävän vamman sattuessa
Tapahtuman aikana kukin partio on velvollinen antamaan ensiapua omien taitojensa mukaisesti.
Vesillä partioivassa turvaveneessä päivystää aina ensiaputaitoisia henkilöitä.
Ensiapua annetaan kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan heti paikan päällä. Tarvittaessa otetaan yhteys hätäkeskukseen
(112). Kukin partio on velvollinen (pl. ohjattuun melontaan osallistuvat) seuraamaan sijaintiaan kartalta siten, että
tarvittaessa apu osataan pyytää oikeaan paikkaan (yleensä lähin ranta). Kaikille rastipaikoille ei ole tarkkaa osoitetta, vaan
sijainti on sidottava karttapaikkoihin (saaren nimi tms.).

6.2 Toimintaohje vakavissa onnettomuustilanteissa
Vakavissa onnettomuustilanteissa tehdään hätäilmoitus numeroon 112. Sijainti ilmoitetaan tarvittaessa vesillä
koordinaatein ja maissa osoitteiden perusteella tai maastonkohtiin sitoen.
Mikäli havaitaan tilanne, jossa vakavammalta vahingolta on juuri ja juuri vältytty, täytetään siitä Suomen Melonta‐ ja
Soutuliiton läheltä piti ‐tilanteen raportointilomake. Lomake käsitellään organisaation toimesta vastaavien tilanteiden
välttämiseksi jatkossa, sekä toimitetaan Suomen Melonta‐ ja Soutuliiton yhteyshenkilölle.

7. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen
7.1 Raportointi
Tapaturman tai muun hätätilanteen sattuessa paikallaolijat hoitavat ensiavun ja toimivat tässä suunnitelmassa
mainittujen ohjeiden mukaisesti omien taitojensa ja auttamiskykyjensä rajoissa vaarantamatta itseään. Tapaturman
jälkeen täytetään tapahtumailmoitus tapahtuneeseen liittyvien tietojen ja havaintojen kirjaamiseksi. Tapahtuman johtaja
välittää tarpeelliset tiedot ulkopuolisille yhteistyössä viranomaisten kanssa.

7.2 Kriisiviestinnän ohjeet
Vakavan onnettomuuden, kuten vakavan loukkaantumisen tai esimerkiksi menehtymiseen johtavan tapaturman sattuessa
noudatetaan Suomen Latu ry:n kriisiviestinnän ohjeita:
Mahdollisia kriisitilanteita ovat esimerkiksi osallistujien, organisaation tai sivullisten vakava tai kuolemaan johtanut
tapaturma, osallistujien, organisaation, sivullisten tai viranomaisen vakava valitus tai huomautus, yksittäistä tapausta
laajempi ruokamyrkytys, ahdistelu tai muut syytteet osallistujia / organisaatiota kohtaan, väkivaltainen teko, tulipalo tai
vakava varkaus.
Toimintaohjeet vakavassa onnettomuus‐ tai muussa kriisitilanteessa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Soita tarvittaessa 112 ja aloita ensiapu ja/tai tapahtuneen selvittäminen
Pyydä tapahtuman johtaja ja/tai turvapäällikkö paikalle
Anna selvitys tapahtuneesta (mitä, missä, milloin, kuka, ketkä, miksi)
Tapahtuman johtaja huolehtii, että tapahtunut kirjataan tarkasti ylös
Tämän jälkeen asiaan liittyviin kysymyksiin vastaamisesta vastaavat vain kohdassa 2)
määritetyt tahot (ulkopuoliset tiedustelut, pl. viranomaiset)
Tiedottaminen hoidetaan avoimesti, rehellisesti ja mahdollisimman nopeasti tarpeellisilla
viestintäkanavilla (some, netti, mediatiedote, tiedotustilaisuus)
Tapahtuman jatkumisesta tai keskeyttämisestä tehdään päätös osallistujia, viranomaisia
ja organisaation edustajia kuullen
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8)

Asianosaisten auttamisesta tilanteen jälkeen (jälkihoito) sovitaan yhdessä viranomaisten
kanssa

7.3 Viranomaisille ilmoittaminen
Mikäli henkilövahinkoja tapahtuu tai on syytä epäillä rikosta, ilmoitetaan tapahtumasta AINA viranomaisille.

7.4 Jälkihoito
Mikäli tapahtuman aikana sattunut onnettomuus, tapaturma tai muu poikkeava tapahtuma koskettaa voimakkaasti
osallistujia, organisaation jäseniä tai tapahtumaa muuten seuraavia henkilöitä siten, että he tarvitsevat ulkopuolista apua
tilanteen käsittelemiseksi ja siitä selviämiseksi, tulee yhteistyössä tapahtumapaikan toimivaltaisten viranomaisten kanssa
sopia psyykkisen tuen tarjoamisesta. Jälkihoidon tarve on yksilöllistä ja sen merkitystä ei tule väheksyä.

8. Ravinto‐ ja hygieniaohjeisto
Osallistujat huolehtivat ruokailuistaan tapahtuman aikana itse (omat retkimuonat / ruokailut voi ostaa yörastilla
Linkkumyllystä tai maalipaikassa Orilammen lomakeskuksesta).
Vallitsevan tilanteen takia osallistujien tulee kiinnittää erityistä huomiota käsihygieniaan.

9. Suunnitelman perehdyttäminen
Tapahtuman osallistujat ovat velvollisia tutustumaan tähän suunnitelmaan ennen tapahtumaan osallistumistaan.
Suunnitelma on saatavilla tapahtuman Internet‐sivuilla vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Lisäksi suunnitelma on
nähtävillä lähtöpaikalla.

10. Suunnitelmasta tiedottaminen
Turvallisuus‐ ja pelastussuunnitelma on toimitettu tiedoksi tapahtumapaikkakuntien pelastusviranomaisille. Tarvittaessa
suunnitelmaa ja siten tapahtumaan liittyvää omatoimista varautumista kehitetään pelastusviranomaisten antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Kuopiossa 5.8.2020

Pasi Nuutinen
Suomi Meloo ry / Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
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Liite 1. Tapahtuman uhka‐arvio ja riskianalyysi

Vaaratilanne, uhka

1. melonta

eritasoiset kaatumiset

kastuminen, hypotermia

todennäköisyys = 2
(kohtalainen), seuraus = 1
(pieni) (Riskiluku = 2)

väsyminen

mieliala laskee, vauhti
hidastuu, lihaskivut,
matkan keskeytyminen

todennäköisyys = 1 (pieni),
omaan kuntoon ja omiin kykyihin
seuraus = 1 (pieni) (Riskiluku sovitettu melontavauhti,
= 1)
ennakkovalmistautuminen

osallistujat

törmäys toiseen kanoottiin,
kiveen, rakennelmaan tms.

kaatuminen, välinerikko,
matkan keskeytyminen tai
viivästyminen

todennäköisyys = 2
(kohtalainen), seuraus = 1
(pieni) (Riskiluku = 2)

tasainen vauhti, tiedottaminen ennalta,
reitinvalinta

johtomeloja, osallistujat

ukkosmyrsky, salamanisku

loukkaantuminen, matkan
viivästyminen

todennäköisyys = 1 (pieni),
seuraus = 3 (suuri)
(Riskiluku = 3)

säätiedotusten seuraaminen,
siirtyminen rantaan, reitinvallinta,
ennakointi

organisaatio, osallistujat

aurinkonpolttamat

punoitus, kutina

voiteet, muistuttaminen auringon
vaikutuksista

osallistujat

voimien ja jaksamisen arviointi, melojat
olosuhteiden mukaan, venyttely

osallistujat

pysäköintialueiden osoittaminen,
peltopysäköinnin välttäminen

organisaatio, osallistujat

rasitusvammat

2. ajoneuvoliikenne

ajoneuvo jää jumiin

ajoneuvo ei lähde käyntiin

tekninen vika

Seuraukset

Riski

Toiminto

( = todennäköisyys x
seuraus)

todennäköisyys = 1 (pieni),
seuraus = 1 (pieni) (Riskiluku
= 1)
todennäköisyys = 1 (pieni),
loukkaantuminen, matkan
seuraus = 1 (pieni)
keskeytyminen
(Riskiluku = 1)
todennäköisyys = 1 (pieni),
matkan viivästyminen, tien
seuraus = 1 (pieni) (Riskiluku
tukkiminen
= 1)
todennäköisyys = 1 (pieni),
matkan viivästyminen, tien
seuraus = 1 (pieni) (Riskiluku
tukkiminen
= 1)
todennäköisyys = 1 (pieni),
matkan viivästyminen, tien
seuraus = 1 (pieni)
tukkiminen
(Riskiluku = 1)

liikenneonnettomuus

loukkaantuminen,
kuolema, media
kiinnostuu

todennäköisyys = 1
(kohtalainen), seuraus = 3
(suuri) (Riskiluku = 3)

muun liikenteen estäminen
(pelastustiet)

todennäköisyys = 2
apu ei pääse paikalle
(kohtalainen), seuraus = 2
(meille tai muualle), media
(kohtalainen) (Riskiluku = 4)

Toimenpiteet
pelastusliivit sekä vesitiiviisti pakatut
kuivat varavaatteet kuuluvat jokaisen
pakolliseen varustukseen

Vastuutaho
Jokainen osallistuja,
organisaatio (ohjeistus,
valvonta)

huolto, sähkölaitteiden sammuttaminen
ajoneuvojen kuljettajat
parkissa
huolto, ajoneuvon oikea käyttö

ajoneuvojen kuljettajat

lepo, kiireetön aikataulu,
kaikki
liikenneturvallisuudesta muistuttaminen
pysäköintialueiden merkintä, ennakko‐
ohjeistus

kuljettajat, organisaatio
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3. talkoolaistoiminta

unenpuute, väsymys

ärtymys,
yhteistyökyvyttömyys,
mielipaha, aggressiivisuus

todennäköisyys = 1 (pieni),
seuraus = 1 (pieni)
(Riskiluku = 1)

lepo, tehtävien ja vastuiden jakaminen

organisaatio,
vaihtopaikkatoimijat

4. sääolot

myrsky, ukkonen, tuuli

telttojen tai henkilöiden
vahingot, tapahtuman
keskeytyminen

todennäköisyys = 1 (pieni),
seuraus = 3 (suuri)
(Riskiluku = 3)

säätiedotusten jatkuva seuranta,
ennakointi

organisaatio

5. leiriytyminen

grillit, avotuli, tulipalo
maastossa tai rakennuksissa

telttojen, rakennusten,
todennäköisyys = 1 (pieni),
ajoneuvojen tai henkilöiden seuraus = 3 (suuri)
vahingot
(Riskiluku = 3)

6. palvelut

huolimaton tarjoilu

vanhat ruoka‐aineet

epähygieenisyys

tungos, ahtaus
tulipalo
ruuanvalmistuspisteessä
sairaskohtaukset,
loukkaantumiset
häiriökäyttäytyminen

7. avun hälyttäminen

suuret etäisyydet, sijainnin
epäselvyys

todennäköisyys = 1 (pieni),
seuraus = 2 (kohtalainen)
(Riskiluku = 2)
todennäköisyys = 1 (pieni),
ruokamyrkytys
seuraus = 2 (kohtalainen)
(Riskiluku = 2)
todennäköisyys = 1 (pieni),
ruokamyrkytys, muu taudin
seuraus = 2 (kohtalainen)
leviäminen
(Riskiluku = 2)
todennäköisyys = 1 (pieni),
liukastuminen, kaatuminen seuraus = 1 (pieni)
(Riskiluku = 1)
todennäköisyys = 1 (pieni),
loukkaantuminen,
seuraus = 2 (kohtalainen)
materiaalivahingot
(Riskiluku = 2)
todennäköisyys = 1 (pieni),
loukkaantuminen, kuolema seuraus = 3 (suuri)
(Riskiluku = 3)
todennäköisyys = 1 (pieni),
mielipaha,
seuraus = 1 (pieni)
loukkaantuminen
(Riskiluku = 1)
todennäköisyys = 1 (pieni),
apu viipyy, hoidon
seuraus = 3 (suuri)
aloittaminen kestää
(Riskiluku = 3)
palovammat

telttojen ja asuntoautojen turvaetäisyys
4 metriä, avotulet vain osoitetuille
organisaatio, leiriytyjät
paikoille
henkilökunnan ohjeistus. käsienpesu‐
mahdollisuus, jäteastiat

palveluntarjoajat

hygieniapassi, asiantunteva ja
huolellinen henkilöstö

palveluntarjoajat

hygieniapassi, asiantunteva ja
huolellinen henkilöstö, puhtaat wc:t,
käsidesiä tarjolla, turvaetäisyydet

palveluntarjoajat

rajoitetaan palvelutoiminnot eri alueille,
organisaatio
aikataulut, turvaetäisyydet
alkusammutuskalusto, avotulen
välttäminen

kaikki

ensiapuvalmius, hätäilmoitusvalmius

kaikki

yhteiset pelisäännöt, ryhmäkuri

kaikki

turvaryhmä, toimintaohjeet, ennakointi

kaikki
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Liite 2. Turvallisuus‐ ja pelastusohjeet

TURVALLISUUS‐ JA PELASTUSOHJEET
Hätäilmoituksen tekeminen numeroon 112:
‐ Kerro, mitä on tapahtunut ja missä (Ole tietoinen sijainnistasi tai käytä 112 ‐sovellusta!)
‐ Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut luvan
‐ Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu

Vakavan tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa:
‐ Pysy rauhallisena
‐ Selvitä, hengittääkö potilas ja reagoiko hän puhutteluun / ravisteluun
‐ Mikäli potilas on eloton, aloita peruselvytys (rytmi: 30 painallusta / 2 puhallusta), käännä tajuton
kylkiasentoon
‐ Tee hätäilmoitus hätäkeskukseen (numero 112)

Tulipalon sattuessa:
‐ Pelasta vaarassa olevat, varoita lähellä olevia ja ohjaa ihmiset turvaan
‐ Hälytä pelastuslaitos soittamalla numeroon 112
‐ Sammuta lähimmällä alkusammuttimella, jos turvallisesti voit sen tehdä
‐ Opasta pelastuslaitos paikalle

Vesillä tapahtuu kanootin kaatuminen:
‐ Pysy rauhallisena
‐ Kiinnitä muiden vesillä olevien huomio huutamalla ja levittämällä kätesi suorana sivuille
liikuttaen niitä ylös alas
‐ Arvioi kykysi pelastaa ja auttaa. Auta, jos arvioit siihen pystyväsi
‐ Opasta auttajat paikalle. Kuuntele ohjeita ja noudata niitä. Pysy odottaessasi rauhallisena ja rauhoita
muita

SuomiMeloo ry suosittelee 112‐sovelluksen käyttöönottamista!

9

